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Kormányrendeletek

A Kormány 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelete
a Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól
A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTA Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján
a kiemelkedő tudományos teljesítmény és tudományos életút iránti tisztelete kifejezéseképpen rendszeres díjazást
(a továbbiakban: tudományos alkotói járadék) nyújt a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény
(a továbbiakban: Díj tv.) 3/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek részére.
2. §		
A nemzetpolitikáért felelős miniszter a Díj tv. 7/A. § (2) bekezdése alapján a díj adományozását követő
5 munkanapon belül megküldi a Titkárságnak az elismerésben részesült személynek a Díj tv. 7/A. § (1) bekezdése
szerinti adatait.
3. §

(1) A tudományos alkotói járadék iránti igényt írásban kell kérelmezni a Titkárságon, az MTA honlapján elérhető
nyomtatvány kitöltésével.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét és tartózkodási helyét,
fizetési számla számát és az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, a Titkársággal való kapcsolattartását
szolgáló telefonszámát, e-mail-címét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét;
b)
a kérelmező nyilatkozatát, miszerint
ba)
kéri a tudományos alkotói járadék megállapítását és folyósítását,
bb)
kijelenti, hogy a tudományos alkotói járadék megállapítását kizáró ok a kérelem elbírálása
tekintetében nem áll fenn, annak bekövetkezése esetén e tényről a Titkárságot 15 napon belül
értesíti,
bc)
kijelenti, hogy a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről történő
lemondása vagy visszavonás esetén e tényről a Titkárságot 15 napon belül írásban értesíti, valamint
bd)
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelmében foglaltak a valóságnak megfelelnek.

4. §

(1) A tudományos alkotói járadékot a Titkárság a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőleg, időarányosan
állapítja meg azzal, hogy a jogosultság kezdete nem lehet korábbi a jogosult 65. életéve betöltésének napjánál.
A Titkárság a tudományos alkotói járadékot az arról szóló határozata meghozatalát követő hónappal kezdődően,
a tárgyhónap 10. napjáig folyósítja.
(2) A tudományos alkotói járadékra jogosult köteles a Titkárságnak annak ismertté válásától, illetve a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni minden olyan tényt, adatot vagy ezekben történt változást,
amely a juttatásra való jogosultságát érinti.
(3) A tudományos alkotói járadék folyósítása megszűnik, ha a tudományos alkotói járadékra jogosult személy
a)
részéről kizáró ok merül fel, a bekövetkezést követő hónap első napjától,
b)
a tudományos alkotói járadékról lemond, a Titkárságnál írásban tett lemondását követő hónap első napjától,
c)
halála esetén, az elhalálozást követő hónap első napjától.
(4) Aki a tudományos alkotói járadékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt a jogalap nélkül felvett ellátás folyósításától
számított 60 napon belül visszafizetni.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 36/2019. (II. 18.) KE határozata
államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 283. §
(4) bekezdés b) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Bitay Márton Örsöt,
az Agrárminisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2019. február 18-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2019. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01106-2/2019.

A köztársasági elnök 37/2019. (II. 18.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 283. §
(4) bekezdés b) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Zambó Pétert
2019. február 19-ei hatállyal az Agrárminisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2019. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01107-2/2019.
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A Kormány 1041/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos
egyes feladatok ellátására Fodor Gergelyt 2019. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig kormánybiztossá
(a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatban
a)
figyelemmel kíséri és felügyeli a Kormány döntéseinek végrehajtását és a beruházások megvalósítását,
b)
részt vesz a beruházás szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és műszaki
dokumentációkba betekinthet,
c)
előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket, stratégiai dokumentumokat, beruházási
programokat, a beruházások időbeli ütemtervét és a szükséges kormány-előterjesztéseket, szervezi
a kapcsolódó közigazgatási egyeztetést, javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra
vonatkozóan,
d)
az előkészítésben, tervezésben, lebonyolításban és kivitelezésben együttműködik a NÖF Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Várkapitányság Integrált
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint munkáját ezen
társaságok szakmailag segítik és támogatják,
e)
a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházások tekintetében együttműködik az érintett
polgármesterekkel, biztosítja a kormányzati beruházások összhangját,
f)
kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez az érintett intézmények képviselőinek részvételével,
g)
rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint félévente írásbeli beszámolót
készít.
3. A kormánybiztos koordinálja a minisztériumoknak a Budai Várnegyed területén történő elhelyezésére vonatkozó
döntés-előkészítést, részt vesz a tárgyban szükséges kormánydöntések előkészítésében és az előterjesztések
közigazgatási egyeztetésében.
4. A kormánybiztos feladatai ellátása során együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel, valamint
a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárával.
5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti.
7. A kormánybiztos e tevékenységéért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásokban
részesül.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a nemzeti identitás erősítését célzó programokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése,
önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális
jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége;
2. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot, amely
szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére
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3.

4.

5.

6.

7.

tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét;
az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a „Sportlétesítmények a kultúra
szolgálatában” programot a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása, ezáltal a magyar
történelmi és irodalmi örökséget bemutató nagyprodukciók létrehozása érdekében;
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont
szerinti program 2019. évi megvalósításához szükséges 6 000 000 000 forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont
szerinti program megvalósításához szükséges 5 550 000 000 forint többletforrás beépülő jelleggel történő
biztosításáról 2020. évtől kezdődően a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 3. pont
szerinti program 2019. évi megvalósításához szükséges 4 000 000 000 forint többletforrás rendelkezésre
állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 3. pont
szerinti program megvalósításához szükséges 1 600 000 000 forint többletforrás beépülő jelleggel történő
biztosításáról 2020. évtől kezdődően a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2019–2023. években a Hungarian Grand Prix WTA International női szabadtéri tenisztorna
(a továbbiakban: Tenisztorna) Magyarországon kerüljön megrendezésre;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Tenisztorna rendezési jogának
elnyerése esetén a Tenisztorna 2020–2023. években történő magyarországi megrendezéséhez gondoskodjon
a)
a 2020. évben 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű,
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

b)
a 2021. évben 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű,
c)
a 2022. évben 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű,
d)
a 2023. évben 900 000 USD-nek megfelelő forintösszegű
forrás rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020–2023. években a központi költségvetés tervezése során
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Tenisztorna rendezési jogának elnyerése
esetén a Tenisztorna sikeres megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan a Sportesemények
Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(a továbbiakban: Társaság) támogatási jogviszony létesítéséről, oly módon, hogy a Társaságot a fel nem használt
állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019–2023. években a felmerülés ütemében
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy egy ATP World Tour férfi tenisztorna magyarországi
megrendezésének megvalósítása érdekében – a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért
felelős kormánybiztos és a Társaság bevonásával – folytasson tárgyalásokat a rendezési jog megszerzése érdekében,
és készítsen előterjesztést a megrendezéshez szükséges további kormányzati intézkedésekről és a részletes
költségvetés megállapításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2019. július 31.
egyetért azzal, hogy a Tenisztorna a Budapest III. kerület, belterület 60116/1 helyrajzi számú ingatlanon,
természetben a Budapest III. kerület, Királyok útja 105. szám alatt található Római Teniszakadémián, a 2019. évi
ATP 250 férfi tenisztorna – a megrendezéséhez szükséges fejlesztések (a továbbiakban: Fejlesztések) megvalósítását
követően – a Budapest XI. kerület, belterület 314/24 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Budapest
XI. kerület, Kánai út 2. szám alatt található Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban valósuljanak meg;
egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere a Fejlesztések megvalósításához szükséges összesen
370 000 000 forint költségvetési támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok
cím javára, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím terhére
gondoskodjon;
egyetért azzal, hogy a Fejlesztések építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen, oly módon, hogy a fel nem használt
állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;
felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Tenisztorna lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1044/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a tudományos alkotói járadék forrásának biztosításáról
A Kormány
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a tudományos alkotói járadék kifizetése érdekében gondoskodjon a 2019. évben
szükséges 191 629 440 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
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L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 1. MTA Titkárság
Igazgatása, tiszteletdíjak cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2019. március 15-én történő díjátadást követően
vizsgálja felül a rendelkezésre álló forrást, és ha szükséges, a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 1. MTA Titkárság
Igazgatása, tiszteletdíjak cím javára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. április 1.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a tudományos alkotói járadék kifizetése érdekében gondoskodjon a 2020. évtől
szükséges forrás biztosításáról a központi költségvetés XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 1. MTA
Titkárság igazgatása, tiszteletdíjak cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az éves központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1045/2019. (II. 18.) Korm. határozata
az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján az Országos
Rabbiképző – Zsidó Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek és a legszükségesebb karbantartási feladatai
finanszírozása érdekében szükséges 50 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív
finanszírozás alcím, 2. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
2. egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere az 1. pont szerint meghatározott támogatási célokra, külön
pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, 50 000 000 forint összegű támogatást
nyújtson az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1045/2019. (II. 18.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

297102
XX.

20

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Alcím
szám

2

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

KIADÁSOK

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

1

2

K5

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések

2

333795

Fejezet
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-50 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
333795

Cím
szám

20

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

forintban
Cím
név

Alcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

50 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
50 000 000

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

50 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító
forrásbiztosításról
A Kormány
1. egyetért a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésével, valamint életben tartása és élővé tétele
szükségességével, ennek érdekében támogatja a vallásos könnyűzene
a)
alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint
b)
társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont a) alpontjában
meghatározott feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2019. évben egyszeri jelleggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelési előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti
feladatok támogatása jogcímcsoport javára 905 000 000 forint többletforrás,
b)
a 2020. évben beépülő jelleggel a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára
905 000 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2019. március 31.
a b) alpont tekintetében a 2020. évtől az adott év központi költségvetésének tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont b) alpontjában
meghatározott feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2019. évben egyszeri jelleggel a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelési előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása alcím 2. Kulturális alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 10. Egyéb
kulturális alapítványok működési és programtámogatása jogcím javára legfeljebb 800 000 000 forint
többletforrás,
b)
a 2020. évben egyszeri jelleggel a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára
legfeljebb 755 000 000 forint forrás,
c)
a 2020. évben beépülő jelleggel a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára
5 000 000 forint forrás,
d)
a 2021. évben beépülő jelleggel a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára
40 000 000 forint forrás
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2019. március 31.
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
a c) alpont tekintetében a 2020. évtől az adott év központi költségvetésének tervezése során
a d) alpont tekintetében a 2021. évtől az adott év központi költségvetésének tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1047/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
332 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport
terhére és a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok
támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, valamint ezzel egyidejűleg a Kvtv. 1. melléklet
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei cím javára, továbbá
b)
60 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 81. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére és a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, valamint
ezzel egyidejűleg a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei cím
javára,
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
332995
29
Nemzeti Együttműködési Alap
K5
Egyéb működési célú kiadások
359517
81
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
K5
Egyéb működési célú kiadások
XLII.
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42
Alapok támogatása
263478
2
Bethlen Gábor Alap támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
LXV.
Bethlen Gábor Alap
263178
5
Alapkezelő működési költségei
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

-332 000 000
-60 000 000
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1. melléklet az 1047/2019. (II. 18.) Korm. határozathoz

392 000 000
392 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

392 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzeti Együttműködési Alap
332995
29
359517
81
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XI.

30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-332 000 000
-60 000 000

Összesen

I.n.év
392 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

392 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1048/2019. (II. 18.) Korm. határozata
Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési koncepciója (a továbbiakban: Beruházás)
megvalósításával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges összesen
1 567 180 000 forint költségvetési támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és
fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím
terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 2. pontban biztosított forrás
visszapótlásáról, szükség szerint a felmerülés ütemében gondoskodjon;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. egyetért azzal, hogy a 2. pont alapján biztosított forrás terhére Bonyhád Város Önkormányzata részére az emberi
erőforrások minisztere – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó –
2020. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1049/2019. (II. 18.) Korm. határozata
az erdélyi intézmények működésének és beruházásainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
az erdélyi intézmények működésének és beruházásainak finanszírozása érdekében a 2019. évben szükséges
legfeljebb 1 145 500 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1050/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a borsi Rákóczi-kastély felújítás II. ütemének forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a határon túli nemzeti örökségünk részét képező borsi Rákóczi-kastély megóvása, helyreállítása
és az épület történelmi jelentőségének megfelelő rangú kiállítás kialakítása érdekében a beruházás II. ütemének
megvalósításához szükséges forrás biztosítása indokolt;
2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcímének 80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. február 28.
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt mindösszesen –
1 249 859 250 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport javára,
az alábbi megoszlásban:
ba)
első részlet 402 905 250 forint,
bb)
második részlet 596 079 000 forint,
bc)
harmadik részlet 250 875 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a ba) alpont tekintetében 2019. május 15.
a bb) alpont tekintetében 2019. szeptember 15.
a bc) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a borsi Rákóczi-kastély helyreállítási munkálatai II. ütemének
előkészítésébe vonja be a miniszterelnök általános helyettesét, továbbá vizsgálja meg az épület jövőbeni
hasznosításának feltételeit.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1051/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának finanszírozásához
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség működésének és beruházásának támogatásával;
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott célok
megvalósítását szolgáló intézkedések végrehajtásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
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3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese közreműködésével gondoskodjon
az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében
a)
a 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap
támogatása alcím javára egyszeri 700 000 000 forint,
b)
a 2020. évtől a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára
beépülő jelleggel 25 000 000 forint
forrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1052/2019. (II. 18.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány egyetért
a)
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 7. (ÉKDU 7)” című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
a Projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat H:2 mezője szerinti megnövelt önerejének a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával;
c)
a Projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. február 28.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:316c. mezőjében az „1,84” szövegrész helyébe az „1,94” szöveg,
b)
E:316c. mezőjében a „0,21” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.215-2016-00066

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

Szomód Község
Önkormányzata,
Dunaszentmiklós Község
Önkormányzata, Kocs Község
Önkormányzata, Tardos
Község Önkormányzata,
Vértestolna Község
Önkormányzata, Sárisáp
Község Önkormányzata
és Tokod Nagyközség
Önkormányzata az Európai
Unió vagy más nemzetközi
Észak- és
szervezet felé vállalt
Közép-Dunántúli
kötelezettséggel összefüggő,
szennyvíza 2007–2013 programozási
elvezetési
időszakban a Kormány
és -kezelési
által a nemzeti fejlesztési
fejlesztés 7.
miniszter hatáskörébe
(ÉKDU 7)
utalt beruházások,
valamint a 2014–2020
programozási időszakban
a szennyvízelvezetési
és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító
beruházások
megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

D

Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

1 555 999 884

E

F

Módosítás előtti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

1 831 951 426

100 005 603

G
Projekt többlettámogatásai
összesen
(nettó, Ft)

H
Megnövelt
önerő összege
(nettó, Ft)

I

J

Megnövelt
támogatás

Projekt rövid

legfeljebb

bemutatása

(nettó, Ft)

A projekt
keretében
fejlesztik és
korszerűsítik
Szomód
község, Kocs
község és
Tardos község
szennyvíztisztító telepeit,
valamint
korszerűsítik
a Sárisáp
375 957 145 214 661 890 1 931 957 029
központú
agglomeráció
szennyvíztisztító
telepét, és
kiépítik Tokod
nagyközség
Ebszőnybánya
településrészének
szennyvízelvezető
rendszereit.
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1. melléklet az 1052/2019. (II. 18.) Korm. határozathoz
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

